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Van het bestuur
Esther Meijers en Mariëlle Lukassen,
bestuursleden ISPO Nederland
Geachte lezer,
Met dit ISPO Bulletin brengen wij u weer op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de
vereniging.
Website ISPO – www.ispo.nl
Het bestuur van ISPO maakt u graag attent op de
website van ISPO-NL. De site is geschikt voor
gebruik op mobiele apparaten als tablets en
smartphones en het is mogelijk om u via de site te
registreren voor congressen en cursussen. U bent
van harte welkom de site van de vereniging te
bezoeken op www.ISPO.nl

Veranderingen samenstelling bestuur
Aftreden Dick Plettenburg:
Op 30 April 2018 heeft Dick Plettenburg zijn
bestuurstaken als secretaris overgedragen aan
J.Olsman. Het bestuur dankt Dick voor zijn
jarenlange inzet en wenst hem veel succes met
zijn functie als voorzitter van het scientific
commitee van het ISPO International congres in
Japan 2019.

Nieuw bestuurslid: Gerwin Smit

LinkedIn
Heeft u ons LinkedIn profiel al bekeken en zijn wij
al “ge-linked”? Wij nodigen u van harte uit om u
bij ons groeiende netwerk op LinkedIn aan te
sluiten; nl.linkedin.com/in/isponederland
Twitter
Op sociaal media is ISPO Nederland ook actief u
kunt ons volgen via @ispo. nl

Goedendag, mijn naam is Gerwin Smit. Ik ben
nieuw bestuurslid van ISPO Nederland. In het
dagelijks leven ben ik ‘assistant professor’ op de
TU Delft, bij de afdeling BioMedical Engineering
(Biomedische werktuigbouw). Daar doe ik
onderzoek en geef ik les aan onze studenten, de
biomedische ingenieurs van de toekomst.

In mijn onderzoek werk ik aan slimme en
innovatieve technieken om het leven van iemand
met een arm- of beenprothese een stuk
makkelijker en comfortabeler te maken. Het is
mijn droom om een perfecte prothese te maken,
zodat mens en technologie probleemloos
samensmelten. Zover zijn we nog lang niet, maar
we maken wel de eerste stappen in die richting.
Zo ontwikkelde ik de Delft Cylinder Hand, de
lichtste handprothese ter wereld. Deze
prothesehand wordt aangedreven met piepkleine
hydraulische cilindertjes, die zo klein zijn dat ze in
een vinger passen. In een andere project werk ik
aan een handprothese met een slim mechanisme
dat een grijpbeweging kan maken zonder hulp
van een motortje of batterijen en zonder
schouderbandage. Daarnaast doe ik ook
onderzoek naar beenprothesen. Zo werk ik
bijvoorbeeld aan een knieprothese die ouderen
helpt met opstaan. Ook superinteressant is het
3D-printen van prothesen. Hier hebben we
inmiddels al behoorlijk wat ervaring mee.

onderzoeksgroepen. Ik denk dat ik daarom ook
een aangewezen lid ben voor het ISPO bestuur
door beide werelden goed te kennen. Na een
lidmaatschap van een jaar of 14 wordt het tijd om
niet alleen de symposia bij te wonen maar mee te
denken en te werken binnen deze organisatie.
Hopelijk door het verder bij elkaar brengen van de
diverse professies en het initiëren van leven lang
leren in de vorm van onderwijs en onderzoek.

Zelf ben ik al jaren lid van de ISPO en het lijkt mij
geweldig om als bestuurslid bij te dragen aan de
toekomst van ISPO Nederland. Met mijn kennis
en ervaring als onderzoeker wil ik de verbinding
tussen wetenschap en praktijk verder versterken.
Inmiddels heb ik al kennisgemaakt met de andere
bestuursleden en ik zie uit naar een goede
samenwerking.

Congressen en symposia
Nieuw bestuurslid: Cojanne Kars
Mijn naam is Cojanne Kars, ik ben 33 jaar en ik
ben docente op de opleiding Mens en Techniek,
differentiatie Orthopedische Technologie aan de
Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.
Ik ben hier ondertussen een 6 jaar werkzaam als
docent, studentbegeleider, coördinator van
diverse onderdelen en hopelijk als inspirator voor
de aankomende Orthopedisch (Schoen)
Technologen. Zelf ben ik in 2006 afgestudeerd als
Orthopedisch Technoloog en in 2009 als
Bewegingswetenschapper aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Na afloop heb ik 3
jaar gewerkt als technisch ondersteuning bij
Ottobock en daarna ben ik bij Fontys begonnen.
Zelf zie ik de grootste uitdaging in het combineren
van mijn beide opleidingen. Het combineren van
de praktische en technische kennis en
vaardigheden uit het werkveld met het theoretisch
onderzoek gedaan door de diverse

CP congres 23 maart 2018
ISPO blikt terug op een geslaagde tweede editie
van het CP congres. We danken OIM voor de
prettige samenwerking en hun gastvrijheid.
ISPO Jaarcongres 5 Oktober 2018
Congres ISPO-VvBN Orthopedische
hulpmiddelen in beweging
ISPO-NL (International Society for Prosthetics
and Orthotics) organiseert zijn jaarcongres op 5
oktober a.s. samen met de VvBN (Vereniging
voor Bewegingswetenschappen Nederland) in
Utrecht, waarbij de interactie tussen de
bewegende mens en hulpmiddelen centraal staat.
Het doel van deze dag is professionals uit het
werkveld van de orthopedische hulpmiddelen en
revalidatie en bewegingswetenschappers met
elkaar te verbinden.

-

-

-

Drie plenaire sprekers delen hun kennis
over implementatie van nieuwe
hulpmiddelen, leren van motorische
vaardigheden met hulpmiddelen en hoe
robotica de bewegende mens kunnen
helpen.
In vier verschillende interactieve
workshops wordt “the state of the art”
gepresenteerd over beenprothesen,
beenorthesen, armprothesen en
rolstoelen.
Tenslotte is er een interactieve innovatiemarkt waar verschillende hulpmiddelen en
trainingsvormen geprobeerd kunnen
worden.

Wij verwachten dat het een heel interessante dag
gaat worden, waarbij u uw kennis kunt aanvullen
en tevens kunt netwerken. Komt allen, vol = vol!
Meer informatie en inschrijven:
https://www.ispo.nl/ispo-jaarcongres-2018vooraankondiging

Oproep:
Heeft u een interessant product/hulpmiddel, dat u
wilt laten zien en uitproberen op de interactieve
innovatie-markt, dan kan dat! Laat het ons weten
via info@ispo.nl

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese
verordening gegevensbescherming van kracht
gaan. Ook ISPO-NL zal conform deze
verordening gaan werken. Op basis van deze
verordening worden persoonsgegevens beter
beschermd en komen er op dit gebied meer
verplichtingen te liggen bij bedrijven, organisaties
en verenigingen. Dit betekent dat ISPO-NL een
privacy document zal opstellen waarin we nader
omschrijven hoe we persoonsgegevens binnen
ISPO-NL gebruiken en bewaren. Met alle partijen
waarmee we persoonsgegevensdelen (zoals
ISPO-international en onze webhost) zullen we
privacy overeenkomsten opstellen waarin we
vastleggen hoe met deze gegevens worden
omgegaan. Tenslotte, zullen onze leden zoals in
de AVG omschreven wordt te allen tijde recht
krijgen op inzage in de gegevens die we van u
beheren en heeft u recht om deze gegevens te
laten verwijderen of bewerken.

We zullen het privacy document en andere
wetenswaardigheden met betrekking tot ISPO en
AVG binnenkort met u via onze website delen.

Wijziging bureau ondersteuning ISPO-NL
Na jaren van goede samenwerking is in goed
overleg besloten om de werkrelatie met Bureau
van Gijtenbeek te beëindigen. Verschil in inzicht
in de mate en wijze van ondersteuning heeft
geleid tot het gezamenlijk besluit uit elkaar te
gaan. We bedanken de bureaumedewerkers voor
de ondersteuning die ze de laatste jaren hebben
gegeven aan ISPO NL en het bestuur voor het
beheer van de financiële- en ledenadministratie,
de communicatie met de leden en de organisatie
van evenementen.
Het komende jaar zal de ondersteuning van
ISPO-NL op andere wijze vorm krijgen, waarbij
we meer gebruik maken van digitale systemen. U
kunt ISPO-NL te allen tijde blijven bereiken via
het e-mailadres info@ispo.nl . Het postadres van
de vereniging wordt Palmentuin 63, 3078 KJ
Rotterdam. Bij inschrijving voor cursussen en
congressen gaan we gebruik maken van het
online platform aanmelder.nl . Via dit platform
kunt u de inschrijving en betaling online regelen.
Daarnaast ontwikkelt ISPO International
momenteel een web-portal waarin
ledenadministratie en services worden
ondergebracht. ISPO-NL houdt de lopende pilot
binnen dit project goed in de gaten en zal eind dit
jaar besluiten of we onze ledenadministratie ook
direct in dit systeem gaan onderbrengen.
We hopen u met de veranderde opzet van
administratie en communicatie op een efficiënte
wijze te kunnen bedienen, en hiermee de
organisatie van de vereniging op een duurzame
wijze vorm te geven.

Agenda 2018
Wondplatform Nederland overhandigd de
kwaliteitsstandaard wondzorg aan Bas van den
Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van
het ministerie van VWS. – 20 juni 2018
ISPO NL Jaarcongres – 5 oktober 2018
ISPO NL cursus Prothesiologie
“Gangbeeldanalyse” – 18 en 19 oktober 2018

